
 
POLITICA INTEGRADA 

 

 

 

CDF és una empresa dedicada des de l'any 2006, a les instal·lacions mecàniques de fluids i 

complements industrials. Els seus fundadors posseeixen, a més, una dilatada experiència en el 

sector. 

 

L'activitat que CONDUCCIONES PARA DINÁMICA DE FLUIDOS, S.L. (CDF) considera conformes 

als requisits segons les normes ISO 9001: 2015 i ISO 45001: 2018 és: 

 

 

La declaració de Política recull com a línies mestres: 

 

1. Compromís en complir els requisits legals i altres requisits. 

2. A partir de línies estratègiques definides en l'anàlisi de context realitzat, s'han definit els 

objectius de l'empresa, els quals, s'han difós en tots els nivells de la nostra estructura. 

3. Mantenir un Sistema Integrat de Gestió eficaç i integrat en els processos de negoci de 

l'organització. 

4. Establir objectius de millores mesurables i quantificables amb el propòsit d'assegurar i 

evidenciar la millora contínua del sistema integrat de gestió. 

5. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que 

poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els 

avaluats. 

6. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels 

nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius 

establerts en el present document. 

7. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat a l'empresa. 

8. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa. 

9. Compromís per proporcionar condicions de treballs segurs i saludables per a la prevenció de 

lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball. 

10. Compromís per eliminar els perills i reduir els riscos. 

11. Compromís amb la consulta i la participació dels treballadors. 

 

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus 

empleats, proveïdors i parts interessades. 

 

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del 

sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions 

de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots 

els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que 

s'estableixin programada i periòdicament 
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